
4. A napirendtervezet elfogadása (ACP-EU/100.388)

Felszólalók: Assarid (Mali), Deva, Cashman, Bowis, Martens,
Gahler and Straker (Saint Vincent and the Grenadines).

A napirendtervezetet az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint
elfogadták.

5. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlése 15. ülése
jegyzőkönyvének elfogadása (HL C 271., 2008.10.25.)

A jegyzőkönyvet jóváhagyják.

6. A társelnökök közleményei, többek között a
november 24-i elnökségi ülésen hozott határozatok

A társelnök beszámolója a november 24-i elnökségi ülésen
hozott határozatokról:

– A szomáliai vizeken történt kalóztámadásokat a Politikai
Ügyek Bizottságának következő, 2009. februári ülésén vitatják
meg;

– Az AKCS-tagok napidíjára és az EP- és AKCS-tagok juttatá-
sának kifizetésére alkalmazandó különböző szabályok Louis
Michel biztossal kerülnek megbeszélésre a hét folyamán, és a
legközelebbi elnökségi ülésen tűzik napirendre;

– A banánügy a gazdasági partnerségi megállapodásokról foly-
tatott vita során kerül megbeszélésre;

– Az Elnökség nyilatkozatot bocsát ki azzal kapcsolatosan,
hogy az EU-Tanács soros elnöke nincs jelen a Közös Parla-
menti Közgyűlés ülésén;

– A társtitkárság elkezdi az előkészületeket a Közös Parlamenti
Közgyűlés választásokat felügyelő missziójára az Európai
Parlament júniusi választásának ellenőrzésére az Egyesült
Királyságban és egy másik tagállamban;

– a harmadik regionális ülésre a 2009. február 23-ával kezdődő
héten kerül sor a Karib térségben, feltéve, hogy a hivatalos
meghívás december 10-ig megérkezik;

– A negyedik regionális ülésre közvetlenül a 18. ülés után kerül
sor a nyugat-afrikai régióban a régió tagjai által meghatáro-
zandó fogadó országban;

– Regionális stratégiai dokumentumok az AKCS-országok
számára a Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi
Bizottságban kerülnek napirendre legközelebbi ülésétől kezdő-
dően és más bizottságokat is meghallgatnak az érintett terüle-
tekkel kapcsolatosan;

– Az Elnökség emberi jogokkal kapcsolatos jelentését a halál-
büntetésről módosításokkal elfogadták és nyilvánossá fogják
tenni;

– Az Elnökség jelentését a nem állami szereplőkről az Elnökség
legközelebbi ülésén véglegesítik;

– A 17. ülést Prágában (Cseh Köztársaság) rendezik 2009.
április 6-tól 9-ig, a 18.-at pedig Luandában (Angola) 2009.
november 30. és december 3. között.

A Közgyűlés elfogadta a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris
Unió (UEMOA) megfigyelői minőségre irányuló jelentkezését.

A társelnök körvonalazta a hét társadalmi eseményeit és a szerda
délutáni három munkaértekezletet. Részletekkel szolgált a
felszólalási időkeretek elosztásáról is.

A társelnök az alábbi határidőket jelentette be:

– az állandó bizottságok által benyújtott jelentésekbe foglalt
állásfoglalási indítványok módosítása esetében: november 25.,
kedd, 18.00

– a szavazásra kerülő kompromisszumos állásfoglalási indítvá-
nyok és egyéb sürgős állásfoglalási indítványok módosítása
esetében: november 26., szerda, 12.00

– a szavazásra vonatkozó kérések esetében: november 27.,
csütörtök, 18.00, írásban

7. Előadók: Waven William (Seychelle-szigetek) és Anne
Van Lancker

A Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi
Bizottság (AKCS-EU/100.300/08/végleges) a segélyek
hatékonyságáról és a hivatalos fejlesztéstámogatás
meghatározásáról

Waven William (Seychelle-szigetek) és Anne Van Lancker ismer-
tetik a jelentést.

Felszólalók: Dombrovskis, Baldeh (Gambia), Budreikaitė,
Deerpalsing (Mauritius), Deva, Kamar (Kenya), Alma (Niger),
Martens, Rosati, Deng Dekuek (Szudán), Agnoletto, Jean-Marie
(Saint Lucia), Sudre, Ramotar (Guyana) és Baum (Európai
Bizottság).

Waven William (Seychelle-szigetek) és Anne Van Lancker vála-
szolnak a vita során felmerülő kérdésekre.

8. Előadók: Ana Rita Sithole (Mozambik) és Liam Aylward

Szociális és Környezetvédelmi Bizottság (AKCS-EU/
100.247/08/végleges) a gyermekmunka társadalmi követ-
kezményeiről és a gyermekmunka elleni küzdelemre
vonatkozó stratégiákról

Ana Rita Sithole (Mozambik) és Liam Aylward ismertetik a
jelentést.

Felszólalók: Bowis, Haug, Schmidt O., Assarid (Mali),
Grabowska, Alma (Niger), Novak, Deng Dekuek (Szudán),
William (Seychelle-szigetek), Deva, Roithova, Jouye de
Grandmaison és Baum (Európai Bizottság).

Ana Rita Sithole (Mozambik) és Liam Aylward válaszolnak a vita
során felmerülő kérdésekre.
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